„Isadepäeva Sõit Lehtses 2020” Seiklusjuhend
1. Seikluse määrang ja korraldaja
1.1 „Isadepäeva Sõit Lehtses 2020“korraldab Finaal Grupp OÜ 14.11.2020, mille raames toimub
„Isadepäeva Sõit Lehtses 2020 Seiklus“(edaspidi „Seiklus“) Lääne-Virumaal Lehtses.
1.2 Seikluseametlik infokandja asub võistluskeskuses infotahvlil ja mobiilirakenduses Sportity.
1.3 Seiklus toimub järgmistes klassides: TURIST, Turist+/TR2 (edaspidi TR2), ATV Turist.
1.4 Seikluse ametnikud:
1.4.1 Seikluse peakorraldajad:
Oliver Jürimaa, Jussi Levin
1.4.2 Seikluse peakohtunik:
Marko Mäearu
1.4.3 Rajameister:
Oliver Jürimaa, Jussi Levin
1.4.4 Tehnilise komisjoni esimees: Anto Raudväli
1.4.5 Ajamõõt ja tulemused:
Marko Mäearu, Annika Treu, Caroline Treu
1.4.6 Sekretariaadi telefon:
52 50 298, 533 45 841

2. Seikluse programm
2.1 28.10.2020 avaldatakse seikluse juhend.
2.2 13.11.2020 kell 21:00 Mandaat ja registreerimine kõigile ja TÜV TR2 ja ATV Turist.
2.3 13.11.2020 kell 23:30 Seiklejate koosolek
2.4 13.11.2020 kell 24.00 TURIST, TR2 ja ATV Turist klassi seikluse algus
2.5 14.11.2020 kell 17.00 Finiš kõikidele klassidele
2.6 14.11.2020 kell 21:00 Ametlik lõpetamine ja autasustamine peale sportklasse.

3. Seikluse üldkirjeldus
3.1 Seiklus toimub Lääne-Virumaal.
3.2 Seikluse keskus asub Tõõrakõrve külas, Tapa vallas 59°16'21.5"N 25°51'24.9"E
3.3 Seikluse rada koosneb ühest katsest.

4. Osalemise tingimused
4.1 Seltskonnaliikmetelt nõutavad dokumendid:
4.1.1 autojuhiload (piloot), juhtimisõiguse olemasolu eest vastutab piloot.
4.1.2 registreerimistunnistus või sõiduki omandiõigust tõendav dokument.
4.1.3 kehtiv liikluskindlustusepoliisi väljatrükk.
4.2 TURIST, TR2 ja ATV Turist klassil peab olema GPS seade, kuhu on võimalik laadida gpx või
wpt fail. EAL litsents soovituslik, saab soetada ka mandaadis.
4.3 TURIST klassil peab olema digitaalne fotoaparaat/mobiiltelefon ja fotode maha laadimise
võimalus korraldaja arvutisse (USB kaabel).
4.4 Kõikide seltskondade piloodid peavad andma allkirja selle kohta, et peavad kinni kõikidest
seikluse reeglitest ja ei kahjusta loodust, samuti selle kohta, et nad on tutvunud ja aru saanud
juhendis sätestatust. Seltskonna liikmete käitumisest tingitud eeskirjade rikkumiste ja nõuete
eiramiste eest seikluseajal vastutab piloot (isik, kes andis käesolevas punktis loetletud piirangutest
ja nõuetest kinnipidamise kohta allkirja).
4.5 Kolmandatele isikutele ja kaas seiklejatele tekitatud kahju korvab kahju tekitaja.
4.6 Maksimaalne sõidukiirusvastavalt liiklusseadusele, TR2 ja ATV Turist maksimaalselt 70kmh.
4.7 Kõik seltskonnad viibivad trassil omal vastutusel.
4.8 Seiklusekorraldaja ei vastuta seltskonna poolt neile endale ega kolmandatele isikutele tekitatud
materiaalsete ja moraalsete kahjude eest.

5. Tehnika ja seltskonna koosseis
5.1 Autod peavad olema 4x4 veovalemiga ja tehniliselt korras.
5.2 Auto varustusse peab kuuluma: esmaabi pakend, 2 kg tulekustuti (gaas või pulber), vähemalt 5m
pikkune puksiirköis.
5.3 Autodel peab olema 90mm laiune puukaitse vöö, ATV-l 50mm
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5.4 Seltskonna liikmetele pole soolisi ega ealisi piiranguid.
5.5 Seltskonna liikmete arv on piiratud auto registreeritud istekohtade arvuga.

6. Registreerimine ja osavõtumaksud
6.1 Seiklusele registreerumine toimub võistluskeskuses kohapeal.
6.2 Osavõtumaksud:
6.2.1 TURIST 100 €/seltskond
6.2.2 TR2 ja ATV Turist 150€/seltskond
6.3 Deposiidi suuruseks seiklusklassides TR2 ja ATV Turist on 100€, mis sisaldab
tracklogeri deposiiti ja loodushoiu deposiiti. Deposiit tasutakse sularahas kohapeal
mandaadis. Pretensioonide puudumise korral tagastatakse võistkonnale deposiit peale
finišeerimist mandaadist.
6.4 Registreerunuks loetakse seltskond, kellelt on laekunud korrektselt täidetud
registreerumisankeet ning vastavalt registreerumise tingimustele makstud osavõtumaks.
6.5 Registreerunud ja osavõtumaksu tasunud seltskondadele, kes seiklusel ei osale, osavõtumaksu ei
tagastata.

7. Seikluse käik
7.1 Starti lubatakse mandaadi ja tehnilise kontrolli (TÜV) läbinud seltskonnad.
7.2 Seiklus koosneb ühest lisakatsest.
7.3 TR2 ja ATV Turist: Korraldaja annab tracklogeri Garmin e-Trex 10, mis plommitakse
seiklusmasinasse, seda kasutatakse ka tracklogerina. Tracklogerit võib (on soovitatav) kasutada ka
GPS-ina. Seiklejad vastutavad ise selle eest, et trackloger oleks varustatud patareidega ja sisse
lülitatud. Vajalik 2 tk AA tüüpi patareid. Korraldaja annab tracklogeri ilma patareideta. Trackloger
tuleb sisse lülitada 15 minutit enne starti. Vahetult pärast finišit eemaldab võistluse ametnik
tracklogeri seiklusmasinast. Seiklejatel on lubatud kasutada tracklogerina ka enda GPS seadmeid,
mis omavad kinnitusaasa seadme plommimiseks seiklusmasinasse ja salvestavad läbitud raja GPX
failina ning võimaldavad GPX faili kiiret maha laadimist võistluse ametnike poolt.
7.4 Lisakatse sõidetakse vastavalt korraldaja poolt antud punktifailis olevatele punktidele. Punktid
tuleb läbida etteantud järjekorras ja need moodustavad seiklustrassi. TR2 ja ATV Turist punktid
loetakse läbituks, kui need on fikseeritud tracklogeriga. Punktid tuleb läbida lähemalt, kui 30
meetrit. TURIST läbib seiklusraja etteantud punktide järjekorras, igas punktis võib, aga ei pruugi
olla tähistatud tahvel numbriga, millest tuleb teha kontrollfoto koos seiklusmasinaga.
7.5 Läbimata (vahelejäänud) punkte on võimalik ka hiljem läbida, seejärel loetakse punktid läbituks
ja seiklustrassi tuleb jätkata antud punktist. Läbimata jäänud punktist jätkamisel peab kõik sellele
järgnevad punktid uuesti läbima, etteantud punktide järjekorras.
7.6 Trackist lubatud kõrvalekalle on 10 meetrit kummaski suunas. Suurem kõrvalekalle on
karistatav.
7.7 Lisakatse punktifail antakse seiklejatele pärast tehnilise kontrolli läbimist.
7.8 Lisakatsele starditakse vabas järjekorras alates stardi avamisest kuni finiši sulgemiseni
enda valitud ajal.
7.9 Lisakatse on avatud 17 tundi (maksimaalne sõiduaeg ilma trahvideta).
7.10 Lisakatse katkestanud ja/või finišisse peale sulgemist jõudnud seltskondadel loetakse
finiši ajaks viimase läbitud kontrollpunkti läbimise aeg enne finiši sulgemist.
7.11 Pärast lisakatse finišit tuleb trackloger maha lugeda ja/või loovutada mandaadis asuva
kohtuniku juures.
7.12 Seiklustrassilt lahkuda tohib ainult eelnevalt helistades Võistluste üldinfo numbrile 52 50
298 ja sealt saadud juhatuse järgi.

8. Karistused
8.1 Klassides TURIST, TR2 ja ATV Turist on karistused punktis 10. Loodushoid -rikkumise eest.
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9. Tulemused
9.1 TURIST, TR2 ja ATV Turist klassides on tegemist hobiklassidega. Seikluse eesmärgiks on
pakkuda põnevat ajaviidet, mis sisaldab ka sport klassidele sarnaseid võistluselemente. Seiklus
loetakse lõppenuks kui on läbitud kõik kontrollpunktid ja lahendatud ülesanded või seikluse ajaline
limiit on lõppenud. Korraldaja loob tabeli kõikide seiklejate läbitud punktide ja seiklusrajal oldud
ajaga ning autasustamisel jagatakse meeneid.

10. Loodushoid
10.1 Seiklusel osalemise põhieelduseks on heatahtlik suhtumine loodusesse ja ohutus.
10.2 Vintsimine kasutades kinnituspunktina puud on lubatud ainult puukaitsevööga, puude pikali
tõmbamine vintsimisel on rangelt keelatud. Eksimise korral on trahv 100 eurot, korduva eksimise
korral järgneb eemaldamine.
10.3 Keelatud on vintsida elektrimastidest ja kontrollpunktidest.
10.4 Keelatud on looduse reostamine mittelooduslike vedelikega (autokütus, õli jm.). Reostuse
kõrvaldab ning vajadusel korvab tekkinud lisakulutused reostuse põhjustanud seltskond.
10.5 Liikumisel looduses tuleb jälgida, et ei tekitata kahjustusi puudele, keelatud on kasvavate, elus
puude langetamine ja murdmine. Tekitatud kahju hüvitab hiljem otseselt või kaudselt kahju
põhjustanud seltskond.
10.6 Mootorsae kasutamine on keelatud.
10.7 Raudteest vintsimine on rangelt keelatud.

11. Teated ja muu
11.1 Ametlikud teadaanded ja muudatused juhendmaterjalis kajastuvad infotahvlil bülletäänil,
lisakatsete juhendites ja briifingul selgitatul. Seikluse ametlikuks infoks loetakse ka kõik briifingul
antud korraldused ja selgitused.
11.2 Korraldaja poolt seikluse rajale/ülesõitudele paigaldatud infotahvlitel olev info täiendavate
kiirusepiirangute või muude liikumisreeglite kohta on seiklejatele kohustuslikuks täitmiseks.
Infotahvlite märgistust tutvustatakse briifingul.
11.3 Kui näete rajal olles rikutud kontrollpunkti tähiseid või piirdelinte, tekitatud looduskahju, peate
sellest koheselt informeerima seikluse korraldajaid (helistama sekretariaati), vastasel korral
võidakse lugeda teid endid süüdlaseks.
11.4 Seikluse katkestanud seltskond peab sellest informeerima korraldajaid (helistama sekretariaati)
oma kontrollaja jooksul.
11.5 Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi seikluse toimumise ajas ja
kohas, ajakavas ja käigus.
11.6 Korraldajal on õigus eemaldada käesolevat juhendit mittetäitvad, samuti ebakained,
ebasportlikult ja ebaviisakalt käituvad seiklejad.
11.7 Kõik antud juhendiga mittemääratletud faktid ja probleemid lahendab žürii.
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